








Oppdatert rapporteringspakke per 31.12.2019 for 
bruttobudsjetterte virksomheter som fører regnskapet etter 
kontantprinsippet 

Datoen i rapporteringspakken er oppdatert til 31.12.2019. Denne rapporteringspakken er tilpasset 
bruttobudsjetterte virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet. 

Endringer i rapporteringspakke per 31.12.2019

Oppstilling av bevilgningsrapportering
Det er lagt til henvisning til fotnoten også på samlet tildeling på inntektskapitler og det er i fotnoten 
presisert at samlet tildeling ikke skal reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter både for 
utgiftskapitler og inntektskapitler.  

Note B til bevilgningsrapporteringen
Noten er oppdatert med en tabell for opplysninger om avgitte belastningsfullmakter på inntektskapitler. 
Denne tabellen skal kun fylles ut og presenteres av virksomheter som har avgitt belastningsfullmakter 
på inntektskapitler. 
Omtalen av forklaring til bruk av budsjettfullmakter skal også omhandle belastningsfullmakter på 
inntektskapitler (både avgitte og mottatte belastningsfullmakter). 

Artskontorapportering - Oversikt over mellomværende med statskassen
- Kasse er endret til kontanter.
- "og andre trekk" er lagt til på slutten av Skyldig skattetrekk.
Tilsvarende er gjort i note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med 
statskassen.  

Note 2 Utbetalinger til lønn
Det er presisert at det er antall utførte årsverk som skal presenteres i noten for utbetalinger til lønn. 

Note 3 Andre driftsutgifter
For 2019 er det satt inn to nye notelinjer: kjøp av konsulenttjenester og kjøp av andre fremmede 
tjenester med bakgrunn i endring i standard kontoplan. Skillet mellom konsulenttjenester og andre 
fremmede tjenester eksisterte ikke i 2018. I sammenlikningstallene for 2018 kan kjøp av fremmede 
tjenester presenteres samlet på notelinjen kjøp av fremmede tjenester. 

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer 
Notelinjen for beredskapsanskaffelser er fjernet. 

Oppdatert rapporteringspakke per 31.12.2020 for bruttobudsjetterte virksomheter 
som fører regnskapet etter kontantprinsippet 

Datoen i rapporteringspakken er oppdatert til 31.12.2020. Denne rapporteringspakken er tilpasset bruttobudsjetterte virksomheter som fører 
regnskapet etter kontantprinsippet. 

Endringer i rapporteringspakke per 31.12.2020

Note B til bevilgningsrapporteringen
Det er i note B lagt til en ny kolonne "Fullmakt til å overskride bevilgning med overtid, reisetid og timelønn for november 2020". Denne 
kolonnen er kun aktuell for virksomheter som er lønnskunde av DFØ og som er berørt av omleggingen av utbetalingsløsningen i DFØ. Kolonnen 
skal vise beløp som gjelder overtid, reisetid og timelønn for november 2020 som virksomheten kan overskride årets bevilgning med jf. IX 
Fullmakt om utbetalingsløsning for overtid, reisetid og timelønn i 2020 under Finansdepartementets fullmakter til å overskride gitte 
bevilgninger i Prop. 1 S (2019-2020). 

Note 3 Andre driftsutgifter
Linjen Andre fremmede tjenester er fjernet siden det fra 2019 er mulig å skille mellom kjøp av konsulenttjenester og kjøp av andre fremmede 
tjenester. 

Veiledning til utfylling
Årsregnskapet skal vise regnskapstall for hele virksomheten samlet. 

Årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. 
Kravet om å gi et dekkende bilde innebærer at det kan være nødvendig å gi tilleggsinformasjon utover det som følger av bestemmelsene, slik 
at all relevant informasjon om virksomhetens disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld, fremgår av 
årsregnskapet. Virksomheten må vurdere om det er behov for ytterligere å spesifisere regnskapslinjer, legge til noter eller gi annen 
tilleggsinformasjon for at årsregnskapet skal gi et dekkende bilde.

Bevilgningsrapportering med noter
Oppstilling av bevilgningsrapportering følger oppstillingsplan i vedlegg 1A til rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige 
virksomheters årsregnskap. 

Det skal utarbeides note A Forklaring av samlet tildeling og note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til 
neste år til bevilgingsrapporteringen. Det er anledning til å tilpasse notene for å gi utfyllende informasjon. Det er gitt nærmere veiledning til 
utarbeidelse av note A og B på DFØs nettsider Årsregnskap - DFØ (dfo.no). 

Artskontorapportering med noter
Oppstilling av artskontorapportering følger oppstillingsplan i vedlegg 2 til rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters 
årsregnskap. Regnskapslinjer i artskontorapporteringen som ikke inneholder beløp kan slettes, men alle overskrifter må beholdes. 

Virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet, skal utarbeide noter til artskontorapporteringen. Følgende noter skal som 
hovedregel utarbeides: 
- innbetalinger fra drift 
- utbetalinger til lønn 
- andre utbetalinger til drift 
- utbetaling til investeringer 
- innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 
- tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 
- sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 

Det er gitt nærmere veiledning til utarbeidelse av noten sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen 
på DFØs nettsider Årsregnskap - DFØ (dfo.no). 

I noten for utbetalinger til lønn kan det være aktuelt for virksomheter som er lønnskunde av DFØ og som er berørt av omleggingen av 
utbetalingsløsningen i DFØ for overtid, reisetid og timelønn å kommentere dette dersom det gir vesentlige utslag i årets utbetalinger til lønn 
sammenlignet med fjorårets utbetalinger til lønn. 

Notene skal knyttes til de aktuelle regnskapslinjene i oppstillingen og nummereres fortløpende. 

Virksomheten kan unnlate å utarbeide noter dersom de aktuelle regnskapslinjene i oppstillingen ikke inneholder beløp. Notelinjer som ikke 
inneholder beløp kan slettes. En anbefaling til hvordan notene kan presenteres finner du i denne rapporteringsmalen. Det er anledning til å 
foreta endringer i den enkelte note for å øke detaljeringsgraden og tilpasse innholdet til virksomheten.



Virksomhet: Rapport kjørt: 15.02.2021

Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap 2020 Merutgift (-) og 
mindreutgift

0600 Arbeids- og sosialdepartementet 01 Driftsutgifter Note A, B 237 725 000 228 899 682 8 825 318
0601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. 21 Spesielle driftsutgifter Note A, B 60 780 000 52 832 920 7 947 080
0601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. 22 Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv. Note A, B 28 971 000 1 534 837 27 436 163
0601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. 50 Norges forskningsråd Note A 171 205 000 171 205 000 0
0601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. 70 Tilskudd Note A 25 280 000 24 895 696 384 304
0601 Utredningsvirksomhet, forskning m.m. 72 Tilskudd til Senter for seniorpolitikk mv. Note A 16 715 000 16 715 000 0
0643 Statens arbeidsmiljøinstitutt 50 Statstilskudd Note A 151 712 000 151 712 000 0
0646 Pionerdykkere i Nordsjøen 72 Tilskudd Note A 3 388 000 3 388 000 0
0648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m. 01 Driftsutgifter Note A, B 837 000 26 831 810 169
0648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m. 21 Spesielle driftsutgifter Note A, B 1 527 000 0 1 527 000
0648 Arbeidsretten, Riksmekleren m.m. 70 Tilskudd til faglig utvikling Note A 2 000 000 2 000 000 0
0649 Treparts bransjeprogrammer 21 Spesille driftsutgifter Note A, B 2 555 000 0 2 555 000
0664 Pensjonstrygden for sjømenn 70 Tilskudd Note A 34 000 000 35 000 000 -1 000 000
0665 Pensjonstrygden for fiskere 70 Tilskudd Note A 33 900 000 30 800 000 3 100 000
0021 Statsrådet 01 Driftsutgifter Note B 0 182 906
1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift 01 Driftsutgifter 0 11 610 480
Sum utgiftsført 770 595 000 730 803 352

Inntektskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling* Regnskap 2020 Merinntekt og 
mindreinntekt(-)

5309 Tilfeldige inntekter, ymse 29 0 2 306 250
5700 Folketrygden - arbeidsgiveravgift 72 0 22 785 021

Sum inntektsført 0 25 091 271

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 705 712 081
Kapitalkontoer
60048101 Norges Bank KK /innbetalinger 10 499 591
60048102 Norges Bank KK/utbetalinger -715 784 573
706001 Endring i mellomværende med statskassen -427 099
Sum rapportert 0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
31.12.2020 31.12.2019 Endring

706001 Mellomværende med statskassen -7 080 850 -6 653 751 -427 099

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter (gjelder både for utgiftskapitler og inntektskapitler). Se note B Forklaring til brukte fullmakter og
beregning av mulig overførbart beløp til neste år for nærmere forklaring.

706001 3 -6653751
706001 4 -427099,2

4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2020



Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Kapittel og post  Overført fra i fjor Årets tildelinger Samlet 
tildeling

060001 10 924 000 226 801 000 237 725 000
060121 2 755 000 58 025 000 60 780 000
060122 24 271 000 4 700 000 28 971 000
060150 171 205 000 171 205 000
060170 25 280 000 25 280 000
060172 16 715 000 16 715 000
064350 151 712 000 151 712 000
064672 3 388 000 3 388 000
064801 762 000 75 000 837 000
064821 1 527 000 0 1 527 000
064870 2 000 000 2 000 000
064921 145 000 2 410 000 2 555 000
066470 34 000 000 34 000 000
066570 33 900 000 33 900 000

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter



Mal for bevilgningsrapportering og artskontorapportering med noter

Virksomhet:
4A - Arbeids- og 
sosialdepartementet

Kapittel og post Stikkord  Merutgift(-)/ 
mindre utgift

Utgiftsført av andre 
iht. avgitte 

belastnings-
fullmakter(-)

 Merutgift(-)/ 
mindreutgift etter 

avgitte belastnings-
fullmakter

Merinntekter / 
mindreinntekter(-) 

iht. 
merinntektsfullmakt

Omdisponering fra post 
01 til 45 eller til post 

01/21 fra neste års 
bevilgning

Innsparinger(-)

Fullmakt til å 
overskride 

bevilgning med 
overtid, reisetid 
og timelønn for 

november 
2020*

Sum grunnlag for 
overføring

Maks.  
overførbart beløp 

*

Mulig overførbart 
beløp beregnet av 

virksomheten

060001 8 825 318 8 825 318 1 007 000 9 832 318 11 340 000 9 833 000
060121 7 947 080 -3 025 975 4 921 105 4 921 105 2 979 000 2 979 000
060122 "kan overføres" 27 436 163 27 436 163 27 436 163 36 700 000 27 436 000
064801 810 169 810 169 810 169 1 039 000 810 000

064821
"kan overføres, kan nyttes 
under post 01" 1 527 000 1 527 000 1 527 000 2 100 000 1 527 000

064921 "kan overføres" 2 555 000 -995 367 1 559 633 1 559 633 5 310 000 1 560 000

Note B  Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

*Denne kolonnen er kun aktuell for virksomheter som er lønnskunde av DFØ og som er berørt av omleggingen av utbetalingsløsningen i DFØ. DFØ har i 2020 endret utbetalingsløsningen for overtid, reisetid og timelønn. Dette medfører at virksomheter som 
er lønnskunder av DFØ for regnskapsåret 2020 vil utbetale overtid for 13 måneder (november og desember 2019 og januar til november 2020). Berørte virksomheter har fått fullmakt til å overskride bevilgning i 2020 tilsvarende engangseffekten knyttet til 
omlegging av utbetalingsløsningen i DFØ.
**Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av 
ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter

Mottatte belastningsfullmakter
Departementet har mottatt belastningsfullmakt på 0,195 mill. kroner fra Statsministerens kontor. Det er utgiftsført 0,183 mill. kroner.

Midler gitt i tildelingsbrev

Kap. 601, post 21:
Det er stilt midler til disposisjon for andre virksomheter på tilsammen 1,550 mill. kroner. Det er regnskapsført 1,583 mill. kroner som gir et merforbruk på 0,033 mill. kroner. Dette gir et 
samlet mindreforbruk under kap. 601, post 21 på 4,888 mill. kroner.  (4,921 mill. kroner - 0,033 mill. kroner).

Kap. 601, post 22:
Det er stilt midler til disposisjon for andre virksomheter på tilsammen 4 mill. kroner. Det er regnskapsført 4,558 mill. kroner som gir et merforbruk på 0,558 mill. kroner. Dette gir et samlet 
mindreforbruk under kap. 601, post 22 på 26,878 mill. kroner.  (27,436 mill. kroner - 0,558 mill. kroner).

Kap. 648, post 01:
Det er stilt midler til disposisjon for andre virksomheter på tilsammen 20,7 mill. kroner. Det er regnskapsført 22,558 mill. kroner som gir et merforbruk på 1,858 mill. kroner. Dette gir et 
samlet merforbruk under kap. 648, post 01 på 1,048 mill. kroner. (0,810 mill. kroner - 1,858 mill. kroner). Se omtale nedenfor under stikkordet "kan nyttes under".

Kap. 648, post 21:
Det er stilt midler til disposisjon for andre virksomheter på tilsammen 1,1 mill. kroner. Midlene er ikke benyttet. Dette gir et samlet mindreforbruk på 2,627 mill. kroner (1,527 mill. kroner + 
1,1 mill. kroner). Av mindreforbruket må det trekkes fra merforbruket som fremkommer under kap. 648, post 01. Se omtale nedenfor under stikkordet "kan nyttes under".

Stikkordet «kan overføres»
Poster med stikkordet kan overføres gir hjemmel til å overføre bevilgningen til de to neste budsjettårene. Dette gjelder samtlige poster med stikkordet kan overføres i denne noten.

Stikkordet «kan nyttes under»
Poster med stikkordet kan nyttes under gir hjemmel til å overskride den bevilgningen stikkordet henviser til, mot tilsvarende innsparing under den bevilgningen det henvises fra. Dette gjelder 
kap. 648, post 21. Det fremkommer et merforbruk under kap. 648, post 01 på 1,048 mill. kroner som må dekkes inn av mindreforbruket under kap. 648, post 21. Dette gir et mindreforbruk 
under kap. 648, post 21 på 1,579 mill. kroner. 

Avgitte belastningsfullmakter (utgiftsført av andre)
Det er gitt belastningsfullmakt over kap. 601, post 21 på 3 mill. kroner til Diskrimineringsnemnda. Det er regnskapsført 1,141 mill. kroner.
Det er gitt belastningsfullmakt over kap. 601, post 21 på 0,3 mill. kroner til Husbanken. Midlene er benyttet.
Det er gitt belastningsfullmakt over kap. 601, post 21 på 1,250 mill. kroner til Utdanningsdirektoratet/FM Innlandet. Midlene er benyttet.
Det er gitt belastningsfullmakt over kap. 601, post 21 på 0,5 mill. kroner til Utlendingsdirektoratet. Det er regnskapsført 0,335 mill. kroner.
Det er gitt belastningsfullmakt over kap. 649, post 21 på 0,958 mill. kroner til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Det er regnskapsført 0,905 mill. kroner.
Det er gitt belastningsfullmakt over kap. 649, post 21 på 0,042 mill. kroner til Digitaliseringsdirektoratet. Det er regnskapsført 0,091 mill. kroner.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter 
Departementet har denne fullmakten knyttet til følgende kapitler og poster som departementet selv disponerer:
- overskride bevilgningen under kap. 600, post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3600, post 02.
- overskride bevilgningen under kap. 601, post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3601, post 02.

Mulig overførbart beløp
Som det fremgår ovenfor er det enkelte poster hvor deler av bevilgningen disponeres av andre virksomheter. Det totale mindreforbruket på postene er på tilsammen 44,737 mill. kroner. Av 
dette er det overført 42,829 mill. kroner til 2021. Differansen mellom det totale mindreforbruket og faktisk overført beløp blir tilbakeført til statskassen. 



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 2020 2019
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet

Salgs- og leieinnbetalinger 1 0 33 467
Sum innbetalinger fra drift 0 33 467

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn 2 186 697 618 176 891 815
Andre utbetalinger til  drift 3 94 254 999 93 264 514

Sum utbetalinger til drift 280 952 617 270 156 329

Netto rapporterte driftsutgifter 280 952 617 270 122 862

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetaling av finansinntekter 0 0

Sum investerings- og finansinntekter 0 0

Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling til investeringer 5 2 524 538 485 037
Utbetaling av finansutgifter 4 21 0

Sum investerings- og finansutgifter 2 524 559 485 037

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter 2 524 559 485 037

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m. 6 2 077 000 925 395

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 2 077 000 925 395

Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader 7 435 715 696 447 133 957

Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 435 715 696 447 133 957

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler *
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) 229 250 227 600
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) 22 785 021 21 591 224
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) 11 610 480 10 949 735

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler -11 403 791 -10 869 088

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet 705 712 081 705 947 373

Oversikt over mellomværende med statskassen **

Eiendeler og gjeld 2020 2019
Fordringer 26 667 148 000
Kontanter 0 0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank 0 0
Skyldig skattetrekk og andre trekk -7 131 162 -6 817 686
Skyldige offentlige avgifter 0 0
Annen gjeld 23 645 15 935
Sum mellomværende med statskassen 8 -7 080 850 -6 653 751
* Andre ev. inntekter/utgifter rapportert på felleskapitler spesifiseres på egne linjer ved behov.
** Spesifiser og legg til linjer ved behov.

Kontrollsum:
705 712 081
705 712 081
0

Oppstilling av artskontorapporteringen  31.12.2020



Virksomhet 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 1 Innbetalinger fra drift
31.12.2020 31.12.2019

Salgs- og leieinnbetalinger
Diverse tilfeldige inntekter (inntektspost 01-29) 0 33 467

Sum salgs- og leieinnbetalinger 0 33 467
Sum innbetalinger fra drift 0 33 467

Kommentarer til noten:
 - Det er ikke ført inntekter i 2020.
 - Inntektsført beløp i 2019 knytter seg i hovedsak til innbetaling fra NAV vedrørende tilretteleggingstiltak i 
   forbindelse med verdensdagen psykisk helse, fagtime



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 2 Utbetalinger til lønn
31.12.2020 31.12.2019

Lønn 147 525 167 140 460 976
Arbeidsgiveravgift 22 785 021 21 591 224
Pensjonsutgifter* 16 240 438 15 675 025
Sykepenger og andre refusjoner (-) -4 848 337 -4 639 740
Andre ytelser 4 995 329 3 804 330
Sum utbetalinger til lønn 186 697 618 176 891 815

Antall utførte årsverk: 178 173
Tallene er hentet fra SAP.

Kommentarer til noten:
 - Lønn: Økning fra 2019 på kr 7 064 191. Utgifter til lønn fast ansatte er økt med kr 1 690 463 og skyldes i
   hovedsak årlige lønnsreguleringer. Utgifter til overtid fast ansatte er økt med kr 3 688 310 og er i stor grad . 
   knyttet til EØS-saken og koronapandemien. Utgifter til overtid midlertidig ansatte, lønn til ekstrahjelp, 
   engasjementer og midlertidig ansatte er økt med kr 1 537 432 og er i stor grad knyttet til utvalgsarbeid. 
 - Arbeidsgiveravgift: Økning fra 2019 på kr 1 193 797 som følge av økte utgifter under lønn.
 - Pensjonsutgifter: Økning fra 2019 på kr 565 413 som følge av høyere lønnskostnader. 
 - Sykepenger og andre refusjoner: Økning fra 2019 på kr 208 597. Refusjonsinntektene varierer fra år til år.
 - Andre ytelser: Økning fra 2019 på kr 1 190 999 og framkommer i hovedsak under honorar og styrer , råd og
   utvalg. Samtidig er det en nedgang i utgifter til velferdstiltak som følge av koronapandemien.

* Nærmere om pensjonskostnader
Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2019 er 12 
prosent. Premiesatsen for 2019 var prosent.  



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 3 Andre utbetalinger til drift
31.12.2020 31.12.2019

Husleie 26 406 828 25 444 684
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 463 816 465 771
Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler 5 191 245 3 386 988
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 24 006 42 077
Mindre utstyrsanskaffelser 424 301 523 291
Leie av maskiner, inventar og lignende 214 608 166 332
Kjøp av konsulenttjenester 51 855 451 50 135 777
Kjøp av andre fremmede tjenester 2 822 516 2 160 832
Reiser og diett 1 043 698 3 872 460
Øvrige driftsutgifter 5 808 528 7 066 302
Sum andre utbetalinger til drift 94 254 999 93 264 514

Kommentarer til noten:
 - Husleie: Økning fra 2019 på kr 962 144 som i hovedsak skyldes årlig prisregulering.
 - Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler: Økning fra 2019 på kr 1 804 257 skyldes årlig prisregulering og avregning
   fra Statsbygg på om lag kr 800 000. I 2019 utgjorde avregningen en kredit på om lag 1 mill. kroner. 
 - Kjøp av konsulenttjenester: Økning fra 2019 på kr 1 719 674 som bl.a. skyldes økte utgifter til kjøp av tjenester 
   gjort av utvalgene, samt høyere utgifter til forskning og utredning. 
 - Kjøp av andre fremmede tjenester: Økning fra 2019 på kr 661 684 skyldes bl.a. innleie av vikar (hospitant). 
 - Reiser og diett: Nedgang fra 2019 på kr 2 828 762 som dels skyldes lavere reiseutgifter i departementet
   og reiser i forbindelse med utvalgsarbeid som følge av koronapandemien. 
 - Øvrige driftsutgifter: Nedgang fra 2019 på kr 1 257 774. Som følge av koronapandemien har det vært avholdt færre møter,
   arrangementer, kurs og seminarer. Det som har vært avholdt har ofte vært digitalt. Det framkommer en økning under 
   kjøp av rekvisita som skyldes kjøp av smittevernsustyr og utstyr til hjemmekontor. 



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter
31.12.2020 31.12.2019

Utbetaling av finansutgifter
Renteutgifter 21 0
Valutatap 0 0
Annen finansutgift 0 0
Sum utbetaling av finansutgifter 21 0



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 5 Utbetaling til investeringer og kjøp av aksjer
31.12.2020 31.12.2019

Utbetaling til investeringer
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 2 524 538 485 037
Sum utbetaling til investeringer 2 524 538 485 037

Kommentarer til noten:
 - Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende: Økning fra 2019 på kr 2 039 501. Økte utgifter til innkjøp av  
   skjemer og videokonferanseutstyr på grunn av utstrakt bruk av hjemmekontor og digitale
   møter som følge av koronapandemien, samt utgifter til ombygninger i deler av bygget. 



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
31.12.2020 31.12.2019

Tilfeldige og andre inntekter 2 077 000 925 395
Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten 2 077 000 925 395

Kommentarer til noten:
 - Inntektsført beløp gjelder tilbakebetaling av tilskuddsmidler som ikke er benyttet fra Stavanger kommune. 



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
31.12.2020 31.12.2019

Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 322 917 000 316 605 000
Tilskudd til ikke-finansielle foretak 0 54 972 160
Tilskudd til ideelle organisasjoner 22 528 000 22 017 918
Tilskudd til statsforvaltningen 68 550 000 33 505 773
Tilskudd til utlandet 21 720 696 20 033 106
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten 435 715 696 447 133 957

Kommentarer til noten:
 - Overføring til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter: Økning fra 2019 på kr 6 312 000 skyldes 
   økte utbetalinger til NFR med kr 4 475 000 og STAMi med kr 1 837 000.
 - Tilskudd til ikke-finansielle foretak: Utgiftene som ble ført i 2019 er i hovedsak knyttet til IA-avtalen. 
    Fra 2020 er midlene gitt i tildelingsbrev til Arbeidstilsynet som foretar utbetaling til bransjeprogrammene. 
 - Tilskudd til idelle organiasjoner: Økning fra 2019 på kr 510 082 skyldes bl.a. en økning av tilskuddet
    til Senter for seniorpolitikk med kr 435 000.
 - Tilskudd til Statsforvaltningen: Økning fra 2019 på kr 35 044 227 skyldes høyere utbetaling til 
    Pensjonstrygden for Sjømenn med kr 4 244 227, samt nytt tilskudd til Pensjonstrygden for fiskere på kr 30 800 000.
 - Tilskudd til utlandet: Økning fra 2019 på kr 1 687 590 skyldes i hovedsak økte utgifter til EU-kontingenter.



Virksomhet: 4A - Arbeids- og sosialdepartementet Rapport kjørt: 17.02.2021

Note 8 Sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Del A Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2020 31.12.2020

Spesifisering av bokført 
avregning med statskassen

Spesifisering av rapportert 
mellomværende med 

statskassen

Forskjell

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler* 0 0 0
Obligasjoner 0 0 0
Sum 0 0 0

Omløpsmidler
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 26 667 26 667 0
Bankinnskudd, kontanter og lignende 0 0 0
Sum 26 667 26 667 0

Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Sum 0 0 0

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 9 122 0 9 122
Skyldig skattetrekk -7 131 162 -7 131 162 0
Skyldige offentlige avgifter 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -7 863 194 23 645 -7 886 840
Sum -14 985 235 -7 107 517 -7 877 718

Sum -14 958 568 -7 080 850 -7 877 718

Kommentarer:
Annen kortsiktig gjeld: Gjelder bilag med fakturadato i 2020 som er betalt i 2021 som utgjør kr 7 886 839,98 (kr 7 757 875 gjelder faktura fra Statsbygg) og sum 
negativ nettolønn kr 23 645,49. 
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Org. nr.: 983887457

Riksrevisjonens beretning

Til Arbeids- og sosialdepartementet.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Riksrevisjonen har revidert Arbeids- og sosialdepartementets årsregnskap for 2020. Årsregnskapet består av
ledelseskommentarer og oppstilling av bevilgnings- og artskontorapportering, inklusiv noter til årsregnskapet
for regnskapsåret avsluttet per 31. desember 2020.

Bevilgnings- og artskontorapporteringen viser at 705 712 081 kroner er rapportert netto til
bevilgningsregnskapet.

Etter Riksrevisjonens mening gir Arbeids- og sosialdepartementets årsregnskap et dekkende bilde av
virksomhetens disponible bevilgninger, inntekter og utgifter for 2020 og kapitalposter pr 31. desember 2020, i
samsvar med regelverket for økonomistyring i staten.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet
og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon (ISSAI 2000–2899). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av
årsregnskapet». Vi er uavhengige av virksomheten slik det kreves i lov og instruks om Riksrevisjonen og de
etiske kravene i ISSAI 130 fra International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAIs
etikkregler), og vi har overholdt de øvrige etiske forpliktelsene våre i samsvar med disse kravene og
INTOSAIs etikkregler. Etter vår oppfatning er revisjonsbevisene vi har innhentet tilstrekkelige og
hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

Vår referanse 2020/01086-8
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet  
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide et årsregnskap som gir et dekkende bilde i samsvar med regelverket 

for økonomistyring i staten. Ledelsen er også ansvarlig for å etablere den interne kontrollen som de mener er 

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ledelsen har det overordnede ansvaret for at virksomheten rapporterer relevant og pålitelig resultat- og 

regnskapsinformasjon og har forsvarlig internkontroll. 

Riksrevisjonens oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som gir uttrykk for Riksrevisjonens konklusjon. Betryggende sikkerhet er et høyt sikkerhetsnivå, men det er 
ingen garanti for at en revisjon som er utført i samsvar med lov om Riksrevisjonen, instruks om 
Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig finansiell revisjon, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil. Feilinformasjon blir ansett som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan 

forventes å påvirke de beslutningene brukere treffer på grunnlag av årsregnskapet. 

Vi utøver profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen, i samsvar med lov om 
Riksrevisjonen, instruks om Riksrevisjonens virksomhet og internasjonale standarder for offentlig finansiell 

revisjon. 

Vi identifiserer og anslår risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten den skyldes 

misligheter eller utilsiktede feil. Videre utformer og gjennomfører vi revisjonshandlinger for å håndtere slike 

risikoer og innhenter tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen 

for at vesentlig feilinformasjon ikke blir avdekket, er høyere for feilinformasjon som skyldes misligheter, enn 

for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil. Grunnen til det er at misligheter kan innebære samarbeid, 

forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll. 

Vi gjør også følgende: 

 opparbeider oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om hvor effektiv virksomhetens interne kontroll er 

 evaluerer om regnskapsprinsippene som er brukt, er hensiktsmessige, og om tilhørende opplysninger 
som er utarbeidet av ledelsen, er rimelige 

 evaluerer den totale presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene 

 evaluerer om årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte 
som gir et dekkende bilde i samsvar med regelverket for økonomistyring i staten  

Vi kommuniserer med ledelsen, blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og når 

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi vil også ta opp forhold av betydning som er avdekket i løpet av revisjonen, 

for eksempel svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Når det gjelder forholdene som vi tar opp med ledelsen, tar vi standpunkt til hvilke som er av størst betydning 

ved revisjonen av årsregnskapet, og avgjør om disse skal regnes som sentrale forhold ved revisjonen. De 

beskrives i så fall i et eget avsnitt i revisjonsberetningen, med mindre lov eller forskrift hindrer 

offentliggjøring. Forholdene omtales ikke i beretningen hvis Riksrevisjonen beslutter at det er rimelig å 

forvente at de negative konsekvensene av en slik offentliggjøring vil være større enn offentlighetens 

interesse av at saken blir omtalt. Dette vil bare være aktuelt i ytterst sjeldne tilfeller. 
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Dersom vi gjennom revisjonen av årsregnskapet får indikasjoner på vesentlige brudd på administrative 

regelverk med betydning for økonomistyring i staten, gjennomfører vi utvalgte revisjonshandlinger for å 

kunne uttale oss om hvorvidt det er vesentlige brudd på slike regelverk. 

Uttalelse om øvrige forhold  

 

Konklusjon om etterlevelse av administrative regelverk for økonomistyring 
Vi uttaler oss om hvorvidt vi er kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene på 

en måte som i vesentlig grad strider mot administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten. 

Uttalelsen gis med moderat sikkerhet og bygger på ISSAI 4000 for etterlevelsesrevisjon. Moderat sikkerhet 

for uttalelsen oppnår vi gjennom revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 

finner nødvendige. 

Basert på revisjonen av årsregnskapet og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til ISSAI 

4000, er vi ikke kjent med forhold som tilsier at virksomheten har disponert bevilgningene i strid med 

administrative regelverk med betydning for økonomistyring i staten. 

 

Oslo; 16.03.2021 

 

Etter fullmakt  

Tor Digranes  

ekspedisjonssjef Knut G. Lien 

 avdelingsdirektør 

 

 

 

 

Beretningen er godkjent og ekspedert digitalt 


	Årsregnskap ASD 2020 PDF2
	Punkt 1 Ledelseskommentarer signert
	Kopi av Punkt 1 Årsregnskap 2020 PDF
	Endringer i rapporteringspakken
	Bevilgningsrapportering
	Note A
	Note B
	Artskontorapportering
	Note 1 - Innbetalinger
	Note 2 - Lønn
	Note 3 - Andre driftsutgifter
	Note 4 - Finans
	Note 5 - Investeringer
	Note 6 - Innkrevingsvirksom
	Note 7 - Tilskuddsforvaltning
	Note 8- Sammenheng statskassen


	Revisjonsberetning for Arbeids- og sosialdepartementet 2020
	Riksrevisjonens beretning
	Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
	Konklusjon
	Grunnlag for konklusjonen
	Ledelsens ansvar for årsregnskapet
	Riksrevisjonens oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

	Uttalelse om øvrige forhold
	Konklusjon om etterlevelse av administrative regelverk for økonomistyring





